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Inschrijfformulier – Nederlands              

U kunt een e-mail of een brief sturen om u in te schrijven voor een: 

Cosmic Wind & Water Cursus Niveau 1 

Voorzien van handtekening opsturen naar:  

Master Lady Lynn 

Cosmic Green Dragon  -  Eslaan 5  (V) 
1404 EE BUSSUM   -   Gooise Meren Nederland 
o.v.v. "Cosmic Wind & Water Cursus Niveau 1" en datum van uw keus 
Ook kunt u één contact formulier invullen op onze website. 
 
Uw aanvraag wordt bevestigt en u krijgt een *pakket documentatie ter voorbereiding van uw 
cursus (*e-Learning) 
Lady Lynn gaat u interviewen om uw kennis niveau te peilen en vragen stellen over o.a. uw 
redenen waarom u deze cursus wilt volgen en uw hobby’s. U mag wellicht ook uzelf wellicht ook 
voorstellen aan haar met uw c.v. Gedurende de cursus zal er schrijfmateriaal aanwezig zijn en u 
krijgt een les map met hand-outs mee van hetgeen besproken is in de cursus. Betalingen moeten 
uiterlijk een week vóór aanvang van de cursus betaald zijn. 
 
Inschrijvingen gaant op basis van ‘wie het eerst betaalt is verzekerd van haar/zijn plaats'. 
Uw plaats in de cursus wordt bevestigd op het moment dat uw betaling binnen is.  
De Basis COSMIC WIND & WATER CURSUS Niveau 1 duurt 1 dag. Geheel verzorgt met 
koffie/thee, fris en ook is er voor de klassikale cursus of de E-Learning, lunch is niet inbegrepen. 

Prijs : € 168,10 p.p. excl. BTW 

Data: in goed overleg wordt u geplaatst op dagen waar mogelijk nog vrije plekken zijn.                  
U krijgt de volledige aandacht en begeleiding van uw docent. Elke deelnemer ontvangt een 
cadeaucheque ter waarde van € 8,-- plus een voordeel korting van 10% op alle aankopen binnen 
30 dagen. 

Bij een geslaagde deelname krijgt u een certificaat.  
Gaarne bij aanmelding een pasfoto meegeven/toesturen 

Dit zijn de voorgestelde data voor niveau 1 (Omcirkel uw keuze) 

 
Tijd : 10.30 tot 16.30 uur 
Woensdag :   5 juni 2019; 10 juli 2019; 31 juli 2019; 14 augustus 2019 
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“Executive Practitioner” 3 daagse cursus  

U kunt zich ook laten inschrijven voor één 3 daagse cursus klassikaal lessen Cosmic 
Wind en Water Cursus Niveau 1, 2 en 3  

Cosmic Green Dragon  -  Master Lynn Gerkens-Lim 
Eslaan 5  (V) 1404 EE BUSSUM 

Gooise Meren – Nederland 

Gedurende de cursus zal er schrijfmateriaal aanwezig zijn en u krijgt een les map met hand-outs 
mee van hetgeen besproken is in de cursus. U wordt op de verschillende niveau getoetst en 
mogelijkerwijs krijgt u gratis bijles om u op het juiste niveau te brengen. 

Studie aanvang is om 10.45 en eindigt om 16.30 uur. (Klassikaal) 
S.v.p. om 10.30 uur melden bij onze showroom.  
Geheel verzorgt met koffie/thee, fris maar lunch is niet inbegrepen. 

Aan het einde van uw cursus na een evaluatie test krijgt u een certificaat uitreiking. U krijgt de 
volledige aandacht en begeleiding van uw docent tijdens uw studie. 

Cosmic Wind & Water Executief 3 daagse cursus 
Docent : Master Lady Lynn Gerkens-Lim 
Prijs : € 386.10 p.p. excl. BTW/lunch 

Schema voor de 3 dagen/wekelijks studie. (Omcirkel uw keuze.) 
Woensdag : 5 juni 2019; 10 juli 2019; 31 juli 2019; 14 augustus 2019 
Donderdag :   6 juni 2019; 11 juli 2019; 1 augustus 2019; 15 augustus 2019 
Zaterdag :   15 juni 2019; 20 juli 2019; 10 augustus 2019; 24 augustus 2019 
Examen datum : In goede overleg moeten er nog een datum geregeld worden. 
 
Bij een gunstige examen uitslag krijgt u een “EXECUTIEF” certificaat. 
Gaarne bij aanmelding een pasfoto meegeven/toesturen. 

Elke deelnemer ontvangt  een cadeaucheque ter waarde van € 8,-- plus een voordeelkorting van 
10% op alle aankopen binnen 30 dagen. Uw plaats in de cursus wordt bevestigd op het moment 
dat uw betaling ontvangen is. Betalingen moeten uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus 
binnen zijn. Inschrijvingen gaant op basis van ‘wie het eerst betaalt is verzekerd van haar/zijn 
plaats’. U hoeft totaal geen voorkennis te hebben om deze cursus te volgen.  

Print het inschrijfformulier, invullen en opsturen of ga naar onze webshop en aanmelden. 

http://www.cosmicgreendragon.nl/
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Inschrijfformulier – Nederlands              

Cosmic Wind & Water Cursus Niveau 1       

Cosmic Wind & Water Executief 3 daagse cursus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik meld me aan voor :  

Cosmic Wind & Water Cursus Niveau 1 op 

 Woensdag : 5 juni 2019; 10 juli 2019; 31 juli 2019; 14 augustus 2019 

Of    Cosmic Wind & Water Executief 3 daagse cursus op 
 Woensdag : 5 juni 2019; 10 juli 2019; 31 juli 2019; 14 augustus 2019 
Donderdag :  6 juni 2019; 11 juli 2019; 1 augustus 2019; 15 augustus 2019 

Zaterdag :  15 juni 2019; 20 juli 2019; 10 augustus 2019; 24 augustus 2019 

 

 

Voornaam:………………………………………………Achternaam:…………………………………….. 

 

Adres:………………………………………………………………………………Huis nr.:…………………… 

 

Postcode:…………………………………………………Plaats:…………………………………………… NL 

 

Mobiel nummer:……………………………………..Telefoon:………………………………………….. 

 

Email adres:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ik ga hiermee akkoord: 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 


